2020
Highlights fra årsrapporten

Den fulde rapport kan hentes her.

I 2020 ...
4.410 ansøgninger
756 bevillinger

modtog Novo Nordisk Fonden
og gav

DKK 5,54 mia. i bevillinger
DKK 4,64 mia.

Der blev uddelt
og udbetalt

(det højeste i fondens historie)

Bevillinger og udbetalinger i Novo Nordisk Fonden i perioden 2016-2020 i DKK mio.
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I 2020 er fonden kommet godt på vej med at realisere vores strategi
for 2019-2023. Strategien bygger på fondens vision om at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv
og samfundets bæredygtighed. Dette gør vi gennem vores indsatser
inden for biomedicin, patientbehandling, life science, naturvidenskabelig og teknisk forskning, uddannelse og formidling, innovation samt
gennem sociale og humanitære projekter.
I disse år har vi bl.a. fokus på den grønne omstilling og på at styrke synergien mellem akademisk forskning og industri gennem uddannelse
og innovation. På sundhedsområdet har fonden gennem adskillige
impact-investeringer bidraget til indsatsen mod den globale udfordring med antibiotikaresistens. Og med corona-pandemiens indtog i
2020 har vi desuden taget aktivt del i et bredt og styrket samarbejde
mellem myndigheder, fonde, forskningsinstitutioner og erhvervslivet.
På vegne af bestyrelsen
Lars Rebien Sørensen, Formand
Marianne Philip, Næstformand

Direktørskifte i fonden 2021
Den 1. marts 2021 takkede Birgitte
Nauntofte af som Novo Nordisk
Fondens administrerende direktør
efter 12 år. Hun blev afløst af
koncerndirektør for Forskning og
Udvikling i Novo Nordisk A/S,
Mads Krogsgaard Thomsen.

For Novo Nordisk Fonden var 2020 et begivenhedsrigt år med stor
aktivitet og mange forandringer samtidig med, at organisationen er
i fuld gang med at eksekvere på sin 2019-2023 strategi i tæt dialog
med det omgivende samfund. Vores uddelinger udgør en stor og
over tid voksende andel af investeringerne i den offentlige forskning
i Danmark. Med til billedet i 2020 hører også de ekstraordinære
COVID-19-bevillinger, som er foranlediget af coronapandemien.
Fonden har igen i år støttet en lang række ambitiøse og nyskabende
projekter. Ud over vores bevillinger uddelt i åben konkurrence
har fonden også indgået partnerskaber og eksekveret på egne
initiativer, der styrker rammerne for uddannelse, forskning, sundhed,
bæredygtighed og iværksætteri, blandt meget andet.
Birgitte Nauntofte, Administrerende direktør

Beløb bevilget i 2020 gennem syv støtteområder

414

Uddannelse og formidling

585

446

Patientcentreret og
forskningsbaseret
behandling

Innovation

5.540*
DKK mio.

324

1.908

Sociale og
humanitære indsatser

Biomedicin og
sundhedsvidenskabelig
forskning, udvikling
og anvendelse

1.346

Life science forskning for
bæredygtig udvikling og
anvendelse i industrien

518

Naturvidenskabelig og
teknisk forskning og
interdisciplinaritet

*Indeholder COVID-19 bevillinger på DKK 420,15 mio.
Herunder DKK 250 mio. til etablering af TestCenter Danmark
Læs mere om fondens COVID-19-indsats her

Udvalgte resultater fra Novo Holdings’ årsrapport 2020

134

457

DKK mia.

Porteføljeselskaber

9%

Gennemsnitligt årligt afkast på
investeringsporteføljen over 5 år

10

DKK mia.

Investeret i life science

8%

Afkast på investeringer udenfor life science

Investeringsaktiver i alt

150

Samlet investeringsportefølje:

DKK mia.

17%

Afkast på investeringer i life science

29

Indkomst og afkast på i alt

DKK mia.

LIFE & BII
Etableringen af LIFE og BII som selvstændige fonde:
Novo Nordisk Fonden har i en årrække arbejdet med to store initiativer – LIFE &
BII – og som en konsekvens af den modningsproces, begge initiativer har været
igennem de seneste par år, blev det i år besluttet at udskille dem fra Novo Nordisk
Fonden og etablere dem som to selvstændige erhvervsdrivende fonde.

Formålet med LIFE-initiativet er at
bidrage til at styrke børn og unges
interesse for naturvidenskabelige fag.
I tæt samarbejde med erhvervslivet,
forskningsmiljøer og skoler udvikler
LIFE tematiske og laboratoriebaserede undervisningsforløb, hvor
eleverne arbejder undersøgende
med nogle af de store samfundsudfordringer, verden står overfor.
Etableringen af LIFE som en uafhængig fond vil give de bedst mulige
rammer for, at undervisningsinitiativet
kan blive en landsdækkende og vedvarende indsats på uddannelsesområdet.

Bio Innovation Institute har siden
2017 fungeret som et inkubationsmiljø, der hjælper forskere og iværksættere med at udvikle og modne
forskningsbaserede løsninger og
nyskabelser inden for life science
og bioteknologi, og dermed skabe
grundlaget for levedygtige startupvirksomheder. BII giver bevillinger og
lån i den helt tidlige fase af udvikling
af den kommercielle fødekæde for en
startup-virksomhed.
Etableringen af BII som selvstændig erhvervsdrivende fond er med
til at gøre indsatsen med at hjælpe
fremragende forskning og nye ideer
på vej mere målrettet og langsigtet.
Desuden bliver det muligt for life
science-inkubatoren at vokse og huse
flere projekter og startup-virksomheder.

